Meble Jacek Myrcik
42-700 Lubliniec, ul. Wojska Polskiego 1/13
NIP 5751071954 Regon 241940848
bank: PKO BP SA nr konta: PL 86 1020 1664 0000 3702 0391 8141

UMOWA NA WYKONANIE MEBLI
Zawarta w ……………………………….……..……………….……. w dniu …………….……….……………….………..…………. pomiędzy:
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…….………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a
Jackiem Myrcik, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Meble Jacek Myrcik przy ul. Wojska Polskiego
1/13 w Lublińcu, REGON 241940848, NIP: 5751071954, zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w postaci: wykonania, transportu i montażu mebli
na wymiar: ………………………………..……………………………………………………………………................................ ,
przy czym Zamawiający wskazując docelowe umiejscowienie mebli zobowiązuje się zapewnić jego jakość. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za istniejące po montażu szpary, niewłaściwe działanie systemów otwierania frontów i zawiasów
itp., gdy wynika to bezpośrednio z przyczyny krzywych ścian lub źle wypoziomowanej podłogi.
Strony ustalają termin wykonania dzieła na ……………………….....…….....…….....……................
Adres dostawy i montażu: ……………………….……………………………..………………………………….………………………………………………
Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu jego kompletnego dostarczenia i montażu.
§2
1. Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………………………….……………….…………………..
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) zł brutto.
2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłacił Wykonawcy zaliczkę w wysokości …………………….……...…………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..……..) zł brutto.
Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający:
a) przekaże na rachunek Wykonawcy w ciągu 5(pięciu) dni roboczych od dnia odebrania dzieła:
bank PKO BP SA, nr konta: 86 1020 1664 0000 3702 0391 8141
lub
b) wypłaci gotówką przy odbiorze dzieła.
Meble przechodzą na własność Zamawiającego dopiero w momencie całkowitej zapłaty za zamówienie.
Rachunek zostanie dostarczony w ciągu 5(pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania całkowitej zapłaty.
§3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
_____________________________________________________________________________________________
_ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( tzw. „ UODO”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. „RODO”), przez firmę Meble Jacek Myrcik
przy ul. Wojska Polskiego 1/13 w Lublińcu, REGON 241940848, NIP: 5751071954, dla celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Moje dane osobowe udostępniam
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także
prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie niniejszej umowy.
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